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بناء الصورة  في ةاإللكترونيعالقات الزبائن  إدارةأثر التعرف عمى  إلىهدفت هذه الدراسة 

 ة،اإللكتروني )المشاركة ةاإللكترونيعالقات الزبائن  إدارةدرجة تأثير الذهنية، من خالل تحديد 

 المرآهالصورة الذهنية )الصورة  بناء في (اإللكترونيالدعم  ،اإللكترونينجاز إلا ،اإللكترونيالطمب 

. من أجل تحقيق األردنيةلمبنوك التجارية  الُمثمى(الصورة  و المرغوبةالصورة و  الحاليةالصورة  و

ولغايات جمع البيانات األساسية الوصفي التحميمي، عتماد عمى المنهج الأهداف الدراسة تم ا

( فقرة 74أهداف الدراسة قام الباحث بتصميم وتطوير استبانة خاصة مكونة من ) إلىوالوصول 

( موظف من موظفي التسويق والعالقات 904)من تكونت حيث تم توزيعها عمى عينة الدراسة التي 

( 243تم اختيارهم بطريقة المسح الشامل، وتم استرداد )، و األردنيةالعامة في البنوك التجارية 

( لتحميل SPSSتم استخدام برنامج الحزمة اإلحصائية )و حصائي، إلاستبانة صالحة لمتحميل ا

 ومعالجة بيانات الدراسة.

ة بأبعادها مجتمعة اإللكترونيعالقات الزبائن  دارةإلأثر أظهرت نتائج الدراسة وجود 

( عمى بناء اإللكترونيالدعم  و اإللكترونياإلنجاز  و اإللكترونيالطمب و ة اإللكتروني)المشاركة 

المثمى( الصورة و الصورة المرغوبة و  الصورة الحاليةو  الصورة الذهنية بأبعادها مجتمعة )الصورة المرآة



ة اإللكترونيتعزيز المشاركة  عمى التركيزبضررورة . أوصىت الدراسة األردنية التجارية في البنوك

، كما اوصت الباحثين ةاإللكترونيلمعمالء من خالل تخفيض العمولة عمى الخدمات المصرفية 

 مشاركة لكامل الخدمات المصرفية. إلىة اإللكترونيمعوقات وصول المشاركة بدراسة 

 و اإللكترونيالطمب و  ةاإللكتروني)المشاركة ةاإللكترونيعالقات الزبائن  إدارةالكممات المفتاحية: 

 و الصورة الحالية و )الصورة المرآةالصورة الذهنية( اإللكترونيالدعم  و اإللكترونياإلنجاز 

 الصورة المثمى( و الصورة المرغوبة
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Abstract 

This study aimed to identify the impact of electronic customer 

relationship management in building the mental image، by determining the 

degree of influence of electronic customer relationship management 

(electronic participation، electronic request، electronic achievement، 

electronic support) in building the mental image (mirror image، current 

image، image desirable، optimal picture) for Jordanian commercial banks. 

In order to achieve the objectives of the study، the descriptive analytical 

approach was relied upon، and for the purposes of collecting basic data and 

reaching the objectives of the study، the researcher designed and developed 

a special questionnaire consisting of (47) itemes which were distributed to 

the study sample، which consisted of (409) marketing and public relations 

employees. In Jordanian commercial banks، they were selected by the 

comprehensive survey method، and (372) valid questionnaires were 

retrieved for statistical analysis، and the statistical package (SPSS) program 

was used to analyze and process the study data. 

The results of the study showed that there is an effect of electronic 

customer relationship management with its combined dimensions 

(electronic participation، electronic application، electronic fulfillment، 



electronic support) on building the mental image with its combined 

dimensions (mirror image، current image، desired image، optimal image) in 

Jordanian commercial banks. The researcher recommended the necessity of 

focusing on the electronic customer participation by reducing the 

commission on electronic banking services and that researchers should 

study the impediments to e-participation reaching full involvement of all 

banking services. 
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(mirror image، current image، desired image، optimal image). 


